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Revolução de 1930 
   
 
 

Eleições presidenciais 
 
 
Partido Republicano Paulista – Manutenção do sistema político da República            

Velha. 

 

Aliança Liberal - Reivindicava a expansão da industrialização, maior 

centralização política, anistia aos tenentes condenados, regulamentação das leis 

trabalhistas, estabelecimento do voto secreto e instituição do voto feminino.  

            Apoiada pelas oligarquias do Rio Grande do Sul, Paraíba e de Minas 

Gerais, além do Partido Democrático, formado por dissidentes do Partido 

Republicano Paulista (PRP). 

 

Vencedor- Júlio Prestes. 

 Júlio Prestes (PRP) 

 Getúlio Vargas (Aliança Liberal) 



Revolução de 1930 
   
 
 

 26/7 – assassinato de João Pessoa. 

                       

            3/10 – Góes Monteiro  comanda uma revolta no Rio Grande do Sul. 

                               

                       4/10 – Juarez Távora inicia uma rebelião na Paraíba. 

 

                                  24/10 - As Forças Armadas afastam Washington Luís, 

impedem a posse de Júlio Prestes e    formam uma 

junta pacificadora (generais Mena Barreto, Tasso 

Fragoso e almirante Isaías Noronha).  

            

                                                                            

                                                                   3/11- Vargas assume a presidência da 

República em caráter provisório. 



  
   
 
 

Dimensão 
 
           Política 
          
 
          
         Econômica       
 

 
           
             Social  

 Era Vargas  
Forte centralização política 

Autoritarismo 

Interventores Federais 

Ausência de órgãos legislativos (1930-34) – (1937-45) 

Eliminação dos partidos políticos (Estado Novo) 

Nacionalismo  econômico 

Industrialização - política de substituição de importações  

Criação de empresas estatais: Companhia Siderúrgica 

Nacional, Companhia Vale do Rio Doce (mineração), 

Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, 

Fábrica Nacional de Motores ) e Fábrica Nacional de 

Álcalis(química). 
 
 Criação de uma legislação  trabalhista (CLT – 1943) 
Carteira Profissional 
Populismo 
Paternalismo 



Revolução Constitucionalista de 1932 
 O que foi?  
 Revolta da elite paulista contra o governo Vargas, resultado numa guerra 
civil de 3 meses (julho/outubro). 
 
O que motivou? 
 O descontentamento do Partido Democrático pela nomeação do tenente 
pernambucano João Alberto . Este partido apoiou Vargas  nas  eleições de 30.  O  
interventor pernambucano sai em julho de 1931, sendo substituído por um civil. 
São Paulo  quer um governador paulista.   
 
Quais são as exigências? 
 A Frente Única (união do PD e PRP) exigia uma constituição  para o Brasil., um 
governador paulista e o  fim do sistema de interventores . 

 
 



Constituição de 1934 
Código  eleitoral (1932)   Voto aos 18 anos . 

Voto secreto. 

Criação da Justiça eleitoral 

Voto feminino. 

Constituição  (16/07) 
República federativa 

divisão de poderes 

Eleições diretas para o Executivo e Legislativo 

Criação do Tribunal do Trabalho 

Legislação trabalhista 

liberdade de organização sindical 

Representação classista no Congresso  

monopólio estatal sobre algumas atividades industriais 

Possibilidade da nacionalização de empresas estrangeiras 

Liberdade de crença, culto, associação e de expressão 

Fim da autonomia financeira dos Estados 

Vargas é eleito presidente da república através de eleições indiretas.  



Intentona Comunista(1935) 
O que foi?  
 Revolta comunista em Natal, Recife e Rio de Janeiro. O governo reprime 
violentamente este movimento. 
 
O que motivou? 
 O fechamento da Aliança Nacional Libertadora – grupo que reunia 
comunistas, anarquistas, tenentistas, representantes da classe média. A Lei de 
segurança Nacional  foi utilizada para acabar com este grupo. 
Quais são as exigências da ANL? 
 A ANL exigia a suspensão do pagamento da dívida externa, a nacionalização das 
empresas estrangeiras e a realização da reforma agrária. Colocava-se contra o totalitarismo 
e defendia a democracia e um governo popular . Seu presidente  era o capitão Hercolino  
Cascardo e o presidente de honra é Luis Carlos Prestes.  

 
 

 



Plano Cohen (1937) 
O que foi?  
 Falso plano de golpe comunista no Brasil, criado pelo setor de imprensa da AIB 
(Ação Integralista Brasileira). 
O que motivou? 
 No ano de 1937 deveria ocorrer eleição para a presidência da República.. A disputa 
presidencial foi entre Armando de Sales Oliveira – que contava com o apoio dos paulistas e de 
facções de oligarquias de outros Estados. Representava uma oposição liberal ao centralismo de 
Vargas. A outra candidatura era a de José Américo de Almeida, apoiado pelo Rio Grande do Sul, 
pelas oligarquias nordestinas e pelos Partidos Republicanos de São Paulo e Minas Gerais. Um 
terceiro candidato era Plínio Salgado, da Ação Integralista. 
 Vargas não dá apoio a nenhum candidato e deseja continuar no governo, em nome da 
estabilidade e normalidade constitucional; para tanto, contava com apoio de alguns setores da 
sociedade. O continuísmo de Vargas recebeu apoio de uma parte do Exército – Góes Monteiro e 
Eurico Gaspar Dutra representavam a alta cúpula militar – surgindo a idéia de um golpe, sob o 
pretexto de garantir a segurança nacional. 
Quais são as consequências? 
 Serviu de pretexto para o golpe de 10 de novembro de 1937, decretando o 
fechamento do Congresso Nacional, suspensão da campanha presidencial e da Constituição 
de 1934. Iniciava-se o Estado Novo. 
 
 



Estado Novo (1937-1945) 
O que foi?  
 Período da ditadura de Vargas. Iniciado com um golpe de Estado em 10 de 
novembro de 1937. Fase autoritária de características fascistas. 
O que motivou? 
 O desejo de Vargas manter-se no poder. 
 
Quais são as suas principais características? 
intervencionismo estatal na política, na economia e na sociedade; 
centralização política nas mãos do Executivo; 
fim do federalismo republicano; 
extinção dos partidos políticos; 
inspiração fascista. 
 

 
 

 



Constituição de 1937 
Constituição  (10/11) 

Características fascistas 
Centralização política 

Conselho Nacional substitui o Senado  

Executivo pode criar leis , intervir nos estados e dissolver o Congresso 

Extinção do federalismo 

Eliminação dos partidos políticos 

Mandato de 6 anos para o presidente  

Prática da Censura através do DIP 

Fim da independência sindical 

Poder legislativo exercido pelo executivo, pelo 
parlamento e pelo Conselho Nacional de Economia 

Conselho de Economia Nacional (grupos produtores)  

Pena de morte para crimes contra o Estado e a ordem pública 

Proibição de greves  

Criação do “Estado de emergência”  

Interventores nos estados 



Estado Novo (1937-1945) 
O que foi o Queremismo?  
     Movimento popular pedindo a permanência de Vargas – contando com o apoio do PCB. 
Este movimento ficou conhecido como queremismo, devido ao lema da campanha 
“Queremos Getúlio “.  
Quem concorreu nas eleições de 1945? 
UDN ( União Democrática Nacional )- Oposição liberal a Vargas e contra o comunismo. 
candidato o brigadeiro Eduardo Gomes;. 
PSD ( Partido Social Democrático ) – era o partido dos interventores e apoiavam a 
candidatura do general Eurico Gaspar Dutra; 
PTB ( Partido Trabalhista Brasileiro ) – organizado pelo Ministério do Trabalho e tendo 
como presidente Getúlio Vargas. Apoiava, junto com o PSD, Eurico Gaspar Dutra; 
PRP ( Partido de Representação Popular ) – de ideologia integralista e fundado por Plínio 
Salgado; 
PCB ( Partido Comunista Brasileiro ) – candidato Yedo Fiúza. 
Quem venceu as eleições  de 2 de dezembro de  1945? 
Eurico Gaspar Dutra (PSD-PTB) . Foi apoiado pelos proprietários agrícolas, pelos coroneis e 

utilizou a máquina estatal getulista. 

 
 

 



Questões 
1- Por que podemos entender o levante constitucionalista de 1932 
como uma consequência da Revolução de 30 e das diretrizes 
apresentadas desde então? 
2- Por que a Revolução de 1930 representa uma ruptura? 
3- Como podemos vincular a Intentona Comunista  ao episódio que 
desencadeou o Estado Novo? 
4- Considerando os diversos momentos da Era Vargas (1930-1945), 
justifique o motivo dos respectivos apoios ao projeto político 
varguista: a) Partido democrático ; b) Integralismo (Plínio Salgado); c) 
remanescentes do Tenentismo; e d) Forças Armadas. 
5- Defina politicamente o Estado Novo. 
6- Diferencie as constituições de 1934 e 1937. 
7- Indique as características fascistas da Era Vargas. 
8- Como acabou o Estado Novo? 
 

 



1- A Revolução de 1930 possibilitou uma divisão entre as oligarquias 
agrárias; o tenentismo provocou uma desestabilização na hierarquia 
militar; a fraqueza da burguesia, o chamado "vazio do poder". Que 
alternativa a seguir responde por esse "vazio do poder"? 
a) A Revolução Constitucional de São Paulo de 1932 tentou preencher 
esse "vazio", procurando aliança com outros estados, como Rio Grande 
do Sul. 
b) A deposição de Vargas em 1945 e a tentativa dos militares em 
chegar ao poder. 
c) A formação de duas forças políticas antagônicas: a Ação Integralista 
Brasileira, e a Aliança Nacional Libertadora. 
d) A fundação do Partido Comunista Brasileiro e sua aliança com o 
PTB de Vargas. 
e) A política dos governadores e o aparecimento de movimentos como 
o de Antônio Conselheiro, em Canudos na Bahia. 
 



2-Sobre o primeiro e o segundo governos do presidente Getúlio Vargas, identifique 
as proposições verdadeiras e falsas.  

( ) Em 1939, o presidente Getúlio Vargas apresenta um plano quinquenal, cujas 
metas serviam de apoio à industrialização: usinas hidrelétricas em Paulo Afonso, 
estradas de ferro e rodovias, usina de aço e fábrica de aviões.  

( ) Aparentemente o Estado Novo foi contra as oligarquias; entretanto, manteve 
intacto o sistema de dominação no campo porque os capitais investidos nas 
indústrias eram originários da acumulação no setor agrícola.  

( ) A Constituição de 1937 se caracterizou pelo predomínio do poder legislativo e 
subordinação do poder executivo ao poder judiciário.  

(  ) Vargas defendia uma política anti-imperialista e decidiu nacionalizar o petróleo, 
criando a Petrobrás, através da Lei 2004, de 3 de outubro de 1953, que estabeleceu 
o monopólio estatal do petróleo.  

( ) A Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo, deu continuidade ao 
programa proposto pelos tenentes, que participaram da Coluna Prestes. 

 



3-Na história do Brasil, o período conhecido como Estado Novo foi 
caracterizado 
I – pela vigência de uma constituição outorgada; 
II – pela centralização político-administrativa; 
III–por um modelo exacerbadamente federativo; 
IV– pela concentração de poderes nas mãos do Executivo; 
V – por um forte sistema de censura e repressão mantido pelo Serviço 
Nacional de Informações. 
Estão corretas: 
A) I, II e III. 
B) II, III e IV. 
C) I, III e V. 
D) I, II e IV. 
E) III, IV e V. 



4- A formação histórica brasileira é caracterizada por recorrentes alterações 

em seus padrões constitucionais, na medida em que ocorriam certas 

transformações em suas estruturas políticas. No que tange às constituições 

brasileiras, associe-as ao contexto histórico no qual foram entabuladas. 

I – Constituição de 1824.             ( ) Pós-revolução Constitucionalista 

II – Constituição de 1891.            ( ) Formação do Estado Nacional Imperial 

III–Constituição de 1934.             ( ) Implantação do Estado Novo 

 IV– Constituição de 1937.           ( ) Democratização pós-Estado Novo 

V – Constituição de 1946.            ( ) Gênese do Estado Nacional Republicano 

 

A associação correta é: 

A) IV, II, I, III e V. 

B) V, II, IV, III e I. 

C) III, I, IV, V e II. 

D) II, I, III, V e IV. 

. 



Gabarito: 1- C; 2- VVFVF; 3-D; 4- C.  


